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"A Europa é a melhor ideia que alguma vez
tivemos" Marcelo Rebelo de Sousa

Celebrações do dia da Europa
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atravessaram gerações do Algarve

O nosso programa hora a hora...

#2019wishes4EU 
10h30-12h00 

Auditório Municipal de olhão 
  

Europe Direct Algarve convidou os alunos do Ensino Básico a
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escrever e ilustrar cerca de 200 postais com bons desejos para a
Europa. Os postais da autoria das crianças serão enviados para
destinatários nos 28 Estados-membro. Uma iniciativa do europe

Direct Porto a que se associa o Europe Direct Algarve. 
________________________________________ 

Europa nas estórias xxs 
10h30-12h00 

Biblioteca Municipal de olhão 
  

Uma hora do conto com a estória da princesa Europa onde a
música, a dança e o teatro se encontram para celebrar a Europa.
Para os mais  pequeninos! Com a participação especial da Estrela

Vera. Projeto do  Europe Direct Algarve para o pré-escolar e 1
ciclo. 

 
_____________________________________ 

Europa nas estórias&lendas   
12h30-13h30 

Largos das lendas 
  

Lenda da Europa numa versão de teatro de rua com todos e para
todos no Largo da Floripes!!  Com a participação especial da

ASMAL Loulé acompanhados da formadora Ana Paula Horta . Tem
a ver com a Europa tem a ver com todos e por isso

#DestaVezEuVoto. 
  

_________________________________ 
Pintar a Europa – XXL 

9 a 30 maio 
10h00-17h00 

Museu Municipal de Olhão 
  

No Museu a exposição é de pintura cidadã. Cercas de 60 telas de
8x8 reunidas desde 2016. E no largo da restauração o Europe

Direct Algarve e o Museu convidaram a escolher as cores com que
queremos pintar a Europa numa tela XXL. Do 8 ao 80. Porque tem

a ver com a  Europa tem a ver consigo! 
___________________________ 

 Ler a Europa 
14h30 – 15h30 

Escola Secundária de Olhão 
  

Apresentação de uma Enciclopédia da Europa por um dos
coordenadores da obra o Dr Francisco Coutinho, professor da UNL 
que deu o mote para um Dialogo com os jovens cidadãos sobre o

PE e o papel que desempenha na democracia da UE e fragilidades
do sistema. Ler a europa é uma Iniciativa do Centro Europe Direct
algarve e do Centro de Documentação Europeia da Universidade
do Algarve que todos os anos dá a conhecer livros em português

sobre a Europa. 
_______________________________ 
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DialogosnaregiãoEE2019 – Mar sem plásticos 
15h30 -17h00 

Mercados de olhão 
  

O que posso eu fazer pela Europa? No âmbito do Dia da Europa o
“Diálogo com cidadãos” “Mar sem Plásticos” é uma iniciativa
conjunta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Algarve, da Enterprise Europe Network do Município
de Olhão com a colaboração do Europe Direct Algarve. Um Painel

de convidados do Público e do Privado e reprsentantes da
sociedade civil refletiram sobre os impactos dos resíduos de

plástico no ecossistema marinho e a forma de os reduzir ou evitar,
nomeadamente nas comunidades costeiras e piscatórias.    

  
______________________________________________________ 

Ler a Europa 
18h30-19h30 

Museu Municipal 
  

Apresentação do livro A Critica da Razão Europeia pelo autor, o
 Prof António Covas da Universidade do Algarve, especialista em

assuntos Europeus, seguido de debate aberto ao público. Iniciativa
do Centro Europe Direct Algarve e do Centro de Documentação

Europeia da Universidade do Algarve. 
 

________________________________________ 

Europa nas Montras 
9 de maio 

Baixa da cidade 
  

A ACRAL desafiou os comerciantes da baixa da cidade a associar-
se à celebração vestindo as montras neste dia de azul e branco e

exibindo a Bandeira da União Europeia. 
_______________________________________ 

Concerto pela União 
21h00-22h00 
Igreja Matriz 

  
O Conservatório Regional de Olhão encheu de música a Igreja

matriz concluindo com o Hino da Alegria, execerto da 9ª sinfonia de
Beethowen que é o Hino da Europa. 

 
#DestaVezEuVoto #FuturodaEuropa #EE2019 #Algarve

As melhores imagens... 

Álbum AQUI ou no sítio na Internet do Município de Olhão.
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Porque a Europa se constrói no caminho que
trilhamos juntos...Bem Hajam!

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/dvVWSH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
javascript:;


Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/dvVWSH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
javascript:;


Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
http://eepurl.com/dvVWSH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
javascript:;


#EleiçõesEuropeias2019. Boas razões para dizer:
#Destavezeuvoto! Todas as semanas, todos os temas
no Região Sul 
 

NOTÍCIAS

Celebrações assinalam papel fundamental da Europa no Algarve - 9 maio 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), o Centro de

Informação Europe Direct do Algarve, o Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 e o Município de

Olhão celebram o 9 DE MAIO - DIA DA EUROPA, numa organização conjunta, em Olhão.

  

Celebrações do dia da Europa atravessaram gerações do Algarve 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), o Centro de

Informação Europe Direct do Algarve, o Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 e o Município de

Olhão celebraram o 9 DE MAIO - DIA DA EUROPA, numa organização conjunta, em Olhão.

  

Mar sem Plásticos - Diálogo com cidadãos: o que posso eu fazer pela Europa? 

No âmbito do Dia da Europa, realiza-se nesta quinta-feira, dia 9 de maio, uma sessão sobre um “Mar sem

Plásticos”, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a

Enterprise Europe Network, o Europe Direct Algarve e o Município de Olhão, que terá lugar pelas 15h30,

nos Mercados de Olhão. Enquadrado no ciclo de iniciativa “Diálogo com cidadãos”, sugere-se uma

conversa franca sobre os impactos dos resíduos de plástico no ecossistema marinho e a forma de os

reduzir ou evitar, nomeadamente nas comunidades costeiras e piscatórias.

  

Sofia Colares Alves escreve aos jovens portugueses no Youth Dialogue na

Roménia 

Daniela Correia da Erasmus Student Network representa o Algarve neste Youth Dialogue. O Europe Direct

Algarve vai acompanhá-la no dia 8 num evento virtual onde participam  a DGESTE e as duas EPAS -

Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu  na região - EPALTE e E Secundária João de Deus

  

4 novas Iniciativas de cidadania europeia 

A Comissão Europeia decidiu hoje registar quatro novas Iniciativas de Cidadania Europeia: «A solução

rápida, justa e eficaz para as alterações climáticas», «Pôr termo à isenção fiscal sobre o combustível

utilizado na aviação na Europa» e «A política de coesão para a igualdade das regiões e a sustentabilidade

das culturas regionais» e a «PRO-NUTRISCORE».
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Dá o teu voto à Europa! 
Em plena Semana Europeia da Juventude a Agência ERASMUS + JA e a rede Eurodesk dão início à

campanha de sensibilização ao Voto Jovem Dá o teu voto à  Europa!  PARTICIPA! INFORMA-TE! VOTA a

26 de maio! Sê parte da mudança! https://www.juventude.pt/pt/pages/voto-jovem---europeias19

  

Semana Europeia da Juventude marca arranque do programa “maio, mês da

europa” no Algarve 

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, encerra nesta terça-feira, dia 30

de abril, a 15.ª edição do Dia do Associativismo Jovem, subordinada ao tema “O Associativismo Jovem na

Europa”, que decorre nas instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a partir das

10 horas, em Faro.

  

O acordo comercial UE - Japão entra em vigor 
Segundo Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia: "A Europa e o Japão enviam ao mundo

uma mensagem sobre o futuro do comércio livre e justo. Ao abrirmos um novo mercado de 635 milhões de

pessoas, que representa quase um terço do produto interno bruto mundial, aproximamos mais do que

nunca os cidadãos da Europa e do Japão.

  

Prémios RegioStars 2019 - até 9 maio 

Ainda está a tempo de inscrever o seu projeto – até 9 de maio. O Museu do Património da Vista Alegre e o

Centro de Negócios do Fundão saíram vitoriosos em 2018 no concurso que visa destacar projetos originais

e inovadores apoiados por fundos da União Europeia. Em 2019, os prémios RegioStars centram-se em

cinco domínios fundamentais para o futuro da política regional da UE: Promoção da transformação digital;

  

Ganha o teu Interrail para a Europa - até 16 de maio 

Nasceste entre 2 de julho de 2000 (inclusive) e 1 de julho de 2001 (inclusive)? Começa hoje - 2 maio - a 3a

ronda do #DISCOVER EU! Candidata-te sozinho ou em grupo a ganhar bilhetes de interraill para viajarem

pela europa. A informação toda em https://www.juventude.pt/pt/pages/discovereu. Se ainda tens dúvidas

aqui http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_en.htm
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Facebook Twitter Website

Praça da Liberdade 2, 1 Andar
8000-164, Faro 

(351) 289 895272 
 

Seg-Sex 
Manhã: 10.00 - 12-30 
Tarde: 14.30 - 16.30

O Europe Direct Algarve é um centro de informação europeia hospedado na CCDR Algarve e subvencionado pela
Comissão Europeia 
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